
Gram-pozitívne baktérie



Systém – Bergeyov manuál z r. 1992

Doména Bacteria
• Oddelenie Firmicutes

Typicky G+, niektoré sporulujúce, väčšina 
netvorí spóry
1. trieda Firmibacteria
2. trieda Thallobacteria



Systém – Bergeyov manuál z r. 2005
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Systém dnes

Delenie do skupín

- Podľa charakteristických znakov 

(Gramovo farbenie, tvar bunky, 

usporiadanie buniek do kolónií, 

požiadaviek na kyslík, pohyblivosti, či

výživových a metabolických

vlastnostiach

- Najnovšie delenie

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gramovo_farbenie


Mórfológia buniek G+

• G+ paličky a koki, sporulujúce aj nesporulujúce, pohyblivé aj 
nepohyblivé (bičíky), aeróbne, fakultatívne anaeróbne, 
striktne anaeróbne, 

• Aeróbna respirácia, fermentačný typ metabolizmu



G+ bunková stena
• Hrúbka - 20 nm 

• jednoduchšie

• – hrubá vrstva peptidoglykánu popretkávaná teichovými a 
lipoteichovými kyselinami



Gram-pozitívne baktérie

Najznámejšie rody a skupiny

Koki: 

Deinococcus, Enterococcus, Lactococcus. 
Leuconostoc, Micrococcus, Pediococcus, 
Peptococcus, Sarcina, Staphylococcus, 
Streptococcus, 

Paličky:

Bacillus, Clostridium, Listeria, Lactobacillus, 
Bifidobacterium, 

Vláktnité : Actinomycetes, Streptomycetes



Paličkovité G+ baktérie



Rod Lactobacillus

• Jeden z najdôležitejších rodov v potravinárskej 
mikrobiológii

• Probiotické vlastnosti

• Viac ako 170 druhov vrátane poddruhov

• Produkujú diacetyl, H2S a amíny

• Doležité pri výrobe: siláže, mliečnych a 
mäsových fermentovaných výrobkoch, 
výrobkoch z rýb, nápojov – pivo, víno, 
džúsy...???



Rod Lactobacillus

• G+ baktérie, nepohyblivé alebo len niektoré 
pohyblivé paličky, občas formujúce sa do tvaru 
kokobacilov, tvoriace retiazky

• Ich formácie závisia od rastovej fázy a pH

• peritriché usporiadanie bičíkov existuje len u 
niekoľkých druhov

• Sú acidofilné

• Maximálne pH pre rast 7,2

• Teichové kyseliny – často viazané na membránu, 
u niektorých druhov aj k bunkovej stene



Rod Lactobacillus

• Sú striktne fermentujúce
• Tolerujú prítomnosť kyslíka, žijú anaeróbne
• Nutričné požiadavky: uhľovodíky, aminokyseliny, 

peptidy, mastné kyseliny, deriváty nukleových kyselín, 
vitamíny a minerály.

• Energiu získavajú homofermentatívne a 
heterofermentatívne v prítomnosti alebo bez kyslíka

• Embdenmayerhofovou dráhou konvertujú 1 mol glukóza 
na 2 mol kyseliny mliečnej (homofermentatívna cesta)

• Fosfoketolázovou dráhou konverujú 1 mol glukózy na 1 
mol kyseliny mliečnej, CO2 a etanol/acetát.

• Iné organické kyseliny sú degradované
• Aminokyseliny sú dekarboxylované na biogénne amíny



Rod Lactobacillus

• Plazmidy nesúce rezistenciu sa nachádzajú

• Plazmidy nasúce laktózový metabolizmus tiež

• Mnohé produkujú aj bakteriocíny



Rod Lactobacillus - druhy

• L. brevis, 
• L. buchneri, 
• L. casei, 
• L. cellobiosus, 
• L. curvatus, 
• L. delbrueckii, 
• L. diolivorans, 
• L fermentum, 
• L. fructivorans, 
• L. heterohiochii,
• L. hilgardii, 

• L. jensenii, 

• L. kunkeei, 

• L. leichmannii. 

• L. mali, 

• L. nagelli, 

• L. paracasei, 

• L plantarum, 

• L. trichodes, 

• L. vermiforme, 

• L. vini, 

• L. yamanashiensis



Clostridium

• Obligítne aneróbne, sporulujúce

• Voda, pôda, vodné sedimenty

• Niektoré sú patogény (C. perfringens) – otravy 
z potravín 

• Produkcia toxínov – C. botulinum – botulínový 
neurotoxín

• C. tetani – produkcia neurotoxínov

• C. difficale – najbežnejší zdroj infekcií z 
nemocníc



Bacillus

• Aeróbne, aj fakultatívne anaéróbne, sporulujúce, 

• Produkcia enzýmov (amylolitocké, lipolytické..)

• Produkcia antifungálnych liečiv – bacitracín, 
polymxín B, gramicidín

• B. anthracis – antrax

• B. subtilis subsp. natto – nato, natkináza, vitamín 
K2 – osteoporóza

• B. subtilis – kožný mikrobióm vs. huby

• B. thuringiensis – cry gény – BT kukurica, BT-GMO 
plodiny + Agrobacterium tumefaciens



Listeria

• Nepohyblivá tyčinka, patogén

• L. monocytogenes – ochorenia z potravín –
listerióza

• Zdroj nákazy – zvieratá – svalové mäso, mlieko, 
syry, bryndza, nepasterizované mliečne 
produkty, údené lososy

• Likvidačná teplota nad 70°C

• Testujú sa potraviny na priamu spotrebu 
Nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. 
novembra 2005



Bifidobacterium

• Anaeróbne, nepohyblivé, nesporulujúce, 
nepravidelné paličky, 

• GIT, ústna dutina (B. dentum), vagína

• Probiotické kmene – sú účinné?

• Utilizujú fruktooligosacharidy, 
galaktooligosacharidy – prebiotiká

• B. breve, B. animalis, B. bifidum, B. longum

• Bifidus esensis – jogurty – iba značka!



Streptomycéty - aktinomycéty

• Vláknité, sporulujúce – exospóry, 
aeróbne, tvoria mycélia, 
nepohyblivé – iba niektoré spóry

• Pôda, niektoré vo vode

• Sekundárny metabolizmus –
producenti antibiotík 
(streptomycín, tetracyklíny, 
chloramfenikol, neomycin...) –
producenti kyseliny klavulánovej 
pri MRSA

• S. aureofaciens, S. griseus, S. 
rimosus, S. roseosporus atď.



Gram-pozitívne koki



Deinococcus

• Aeróbny, sférický tvar v pároch alebo tetraédry, 
chemoheterotrof

• Rezistentný silnej radiácii – gama a UV radiácii

• Opt. Teplota 30-37°C

• Má však aj druhú membránu podobnú G- bakt.

• Farbivo: deinoxantín – ružové zafarbenie

• Deinococcus radiodurans – tzv. 
polyextrémofil(prežíva radiáciu, zimu, vákuum, 
kyslé prostredie, dehydratáciu)



Lactococcus

• Sférický až ovoidný tvar, v pároch alebo krátke 
retiazky, nesporulujúce, nepohyblivé, fermentačný 
metabolizmus, produktom je kyselina mliečna bez 
produkcie CO2 – homofermentatívne, rast od 10 –
45°C, s prídavkom iba 0,5 % soli, nachádzané v 
mliečnych a rastlinných produktoch.

• Streptococcus skupina N

• Využívané v mliečnej produkcii – syry, cmar, 
väčšinou v kooperácii s Lactobacillus a 
Streptococcus



Lactococcus lactis

• Používaná pri výrobe syrov L. lactis subsp. lactis
(camembert, čedar, Gruyére, Parmezán a 
roqfort)

• Nepatogénny – považovaný za GRAS

• Subspecies: cremoris, hordniae, lactis, lactis bv.
diacetylactis a dalšie...

• Iné druhy: L. garvieae – patogén rýb, L. 
fujiensis – izolát z čínskej kapusty, L. hircilactis 
– izolát z kozieho mlieka



Leuconostoc

• Sférické, ovoidiný ale dlhší tvar, v pároch alebo retiazkach, 
nepohyblivé, nesporulujúce, fakultatívne aneróbne, 
chemoheterotrófne, obligátne fermentujú sacharidy, 
vyžadujú bohatšie média, heterofermentatívne všetky, 
produkujúce sliz, schopné produkcie dextránu alebo 
sacharózy

• Produkujú kyseliny a CO2, primárne etanol a kyselinu 
mliečnu

• Znášajú pH do 4,5-5

• Vyskytujú sa na rastlinách, mlieku a iných potravinách

• Nepatogénne pre rastliny a zvieratá

• Spolu s Lactobacillus a Pediococcus fermentujú kapustu



Leuconostoc

• Druhy boli rozdelené podľa fermentácie uhľovodíkov do 
6 skupín, pridané znaky: LDH enzýmy, bunkové 
proteíny, bunečné mastné kyseliny, DNA homológia

• Výzmnaú úlohu má pri organo.leptických vlastnostiach 
produktov ako mlieko, maslo, syry, mäso a víno

• Produkuje diacetyl z citrátu – význam pre fermentované 
mliečne produkty

• Sú to štartérové kultúry: masla a syrov

• Produkujú CO2 – mení textúru kvaseních produktov

• Predstavujú malé množstvo vo fermentoaných 
produktoch



Druhy Leuconostoc

Leuconostoc mesenteroides – kvasená kapusta, 
uhorky, pikles, kimchi

Leuconostoc carnosum – LAB, izolát z mäsa, 
producent bakteriocínu inhibujúci L. monocytogenes

Leuconostoc citreum

Leuconostoc gasicomitatum

Leuconostoc gelidum

Leuconostoc pseudomesenteroides

Leuconostoc palmae



Leuconostoc mesenteroides subsp.

mesenteroides
• Izolovaný bol z hroznového muštu počas alkoholovej 

fermentácie

• Dôležité organo-leptické vlastnosti pri výrobe vína

• Taktiež: siláž, fermentované olivy, mäso, mlieko, mliečne 
produkty, hroznový mušť a víno

• Produkuje technologicky významné exopolysacharidy 
(dextrány) zo sacharózy

• Citrátový metabolizmus Leuconostoc mesenteroides 
subsp. mesenteroides je kódovaný na plazmide



Rod Oenococcus

• Izolovaný z vína a muštu

• Tvorí páry alebo retiazky

• Bol separovaný z rodu 
Leuconostoc sekvenčnou 
analýzou na základe 16S rDNA 
– majú však blízko

• Popísané boli dva druhy: O. 
oeni, O. kitaharae

• Bunky nerastú pri pH 4,5 a 10 
% konc. etanolu



Rod Pediococcus

• Výskyt: rastlinný materiál, ovocie a fermentované 
potraviny

• Sú nepatogénne, majú sférický tvar, nikdy však 
predĺžený

• Krátke retiazky párov buniek alebo tetrakoky
• Homofermentatívne, nepohyblivé, nesporulujúce
• Glukózu fermentujú Embdenmayerhofvou dráhou 

na D a L kyselinu mliečnu
• Sú neproteolytické a neredukujú nitráty
• Kataláza negatívne
• Môžu obsahovať plazmidy produkujúce bakteriocíny

alebo fermentáciu uhľovodíkov



Rod Pediococcus - druhy

P. damnosus – ribózu neferementuje, nehydrolyzuje 
arginín, nerastie pri pH vyššom ako 8, izolovaný z piva a 
vína, produkcia DL laktátu, pri výrobe piva produkuje 
diacetyl – výrazná maslová chuť
P. pentosaceus – fermentuje pentózy a maltózu, 
hydrolyzuje arginín, teplota vyššia ako 45°C, produkuje 
pediocíny, používa sa ako inokulum v polosuchých 
salámach, uhorkách, zelených fazuliek, siláži a fermentácii 
sójového mlieka
P. inopinatus – fermentuje zeleninu, pivo a víno
P. parvulus – rastie pri pH 4,5, neutilizuje laktózu, škrob a 
pentózy, fermentuje rastlinný materiál, zeleninu, faule, 
pivo, víno, cíder



Rod Weissella

• Oddelené od rodov Leuconostoc a Lactobacillus 
na základe rDNA

• Sférické, nepravidelné tyčinky

• Heterofermentatívne, produkujú D a L laktát

• Produkujú porfyríny v mäsových produktoch

• Popísaných bolo 12 druhov

• Najznámejší je: W. paramesenteroides –
izolovaný z muštu a vína, produkuje 
pseudokatalázu za zníženej koncentrácie glukózy



Enterococcus

• Sférický alebo ovoidný tvar, v pároch alebo 
krátke retiazky, nesporulujúce, fakultitívne 
anaeróbne, chemoheterotrófne, rastú pri t=10-
45°C, opt.37°C, do pH 9,6, do 6,5% soli a 40% 
žlčových solí

• Patrí medzi kyslo-mliečne baktérie – aj 
probiotické kmene – kurčatá

• Podmienený patogén: uri trakt, bakteriémia, 
meningitída, bakteriálne endokarditída ...



Enterococcus druhy

Enterococcus faecalis – Streptococcus D skupina, 
komenzál v črevnom trakte človeka a iných 
stavovcov, potenciálny patogén

Enterococcus faecium – VRE baktéria, komenzál, 
potenciálny patogén, potenciálne probiotikum, pri 
výrobe syrov znižuje riziko rastu Listeria

Záleží na kmeňoch

Zdroje probiotických Enterococcus – mlieko 
surové, kefír, kombucha, ostatné fermentované 
výrobky



Micrococcus

• Sférický tvar, v pároch, tetraédroch, alebo 
nepravidelných zhlukoch, nie však v retiazkach, kolónie 
sa pigmentujú do žlta alebo červena, chemoheterotrófne, 
respiračný metabolizmus, nesporulujúce, rastú aj pri 5% 
soli, opt. T=25-37°Ca

• Žijúce na koži a v pôde, izolovaná z potravín a vzduchu, 
zvierat, mlieka, ale aj piva

• Často obsahujú plazmidy

• U ľudí spôsobujú nepríjemný zápach rozkladom potu

• Saprotrofné – komenzálne b., môžu byť aj oportúnne 
patogény (imunosupresívny pacienti s HIV)

• Micrococcus luteus



Staphylococcus

• Patrí do triedy bacilli – ale je coccus – tvar 
hrozna, nesporulujúci, fakultatívne anaeróbne, 
halofilné, nepohyblivé

• S. epidermidis – koža, nepatogénny – imuno

• S. aureus – patogén, niektoré sú producentom 
enterotoxínov, MRSA a VRSA 



Charakteristika typických 

mliečnych baktérií

• G+ baktérie
• Nesporulujúce
• Kataláza negatívne v absencii porforinoidov
• Aerotolerantné
• Acidofilné – skôr však toleratné voči kyslému pH
• Chemoorganitrofné
• Striktne fermentatívne paličky alebo koky
• Produkujúce kyselinu mliečnu ako hlavný konečný 

produkt
• Chýbajú cytochrómy, neschopné syntetizovať 

porfyríny
• Často nepohyblivé


